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عألمانةة  عملامةة  الةةا عالدةةا  عمةةا ما مناابةةا  عملمةةا  منظمةة  عملمةةع عملرب ةة   برعايةة  

"دور النقاباات   رش  عمع عما ا ع  عمنااب   الا سلطن  عمةا  وة     عالتتدت عملرب 

الةا عمملدةا عملربةا ملارعسةا  عملمام ة  بام ة  الةا         في تعزيز الحاوار االجتمااعي"  

 صةةع عاةةاعئ ناألةةن عألمةة ف عملةةا  الةةا    بدضةة ر عألف ال 29/11/2010-27عمفتةةر  

 هعملمام    عألستاذ خل ع أب  خرم مناابا  عملما  عملرب أم ف عمثااال عالدا  عما ما 

، عمةة رير عممفةة د  مةةاير  عألةةر  عمدمايةة  عا تماع ةة  الةةا منظمةة  عملمةةع عملرب ةة         

ماير ملدا عمصد   عمسالم  عممدن   بام    عألف طلم   إبرعه معماكت ر مدم    

 عمجةة عبر  عألمةة ف عملةةا  عممسةةاعا مللالبةةا  عملرب ةة   عألف  مةةا  عم ماسةةا  عألمةة ف  

( نااب ةا   نااب ة  مةف    19عملا  عممساعا مللالبا  عما م  . شارك الا عم رش  عمنااب ة    

 مختلف عممنظما  عمنااب   الا سلطن  عما .

  الا ةا عمدركة    رأ  عمفالد  على ر ح عممرو   عمااألا عمناابا وسف  مةا الا عمااعي  ُب

.  بلةا عاسةةتمال إمةى ن ةة ا   16/11/2010عمنااب ة  عملرب ةة  عمةاف  عالتةةه عممن ة  الةةا    

عملمةةا  أماةةى عألف مدمةةا خمةة ر عمخةةاب رف رألةة ر عم الةةا عملمةةانا كلمةة   شةة ر ال دةةا    

منظم  عملمع عملرب    عألمان  عملام  الا عالدا  عما ما مناابا  عملما  عملرب على 

دةا  بييجةار عةف عمدركة  عمنااب ة  عمناشةس  الةا سةلطن  عمةا           لنظ م هاه عم رش .  ل

 سةةل دا عمةةاإ ب إمةةى عمةةاالال عةةف مصةةام  عملمةةا . ذةةم بةةا   رعةةا  لةةاكاريا  إمةةى عألف  

ال صع عااعئ ناألن عألم ف عملةا  للا ةرع  عةف لاةايره مجدة   عالدةا  عمةا ما مناابةا          

 عملما  عملرب الا  عم عمدرك  عمنااب   عملمام   عملرب  .

عمملدةا  اللار عف سةلا له بيبامة  هةاه عم رشة  الةا       رمهذم لدا  عألستاذ خل ع أب  خ

ام  .  لدا  عف  ا   عمتنظ م عمناابا الا عمةا  بلةا   عملربا ملارعسا  عملمام   ب

ط   عنتظار بسةان لنةا م عارع   عمس اسة    طم وةا  عملمةا  مةا أذمةر عةف  ا           
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رك  عمنااب   يمثع وام  إباعل وا ا   لاالع بامدعالدا  عملا  ملما  سلطن  عما  عماف 

مةاير منظمة  عملمةع عملرب ة      عم امةع مةف باةع    اعم عمة عملرب   إمى عألمةا .  أكةا علةى    

عألستاذ أوما مامةا  ملدركة  عملمام ة  الةا ُعمةا  مةف خةال  عاةا عمة رت  عمةا رع            

 عمتاريا   الا  م ع عممجاا .

الا عملا  الرون بامم اركا   عمم ارك ف ذم لدا  عألف ال صع عااعئ ناألن عألم ف 

عمدة عر    ر عمناابةا  الةا للزيةز    أ  عخت ةار م وة ل عم رشة  وة       ملتارع  عما ر  

 عمةةا ر عمرأل سةةا عمةةاف يدتلةةه عمدةة عر   عممركزيةة  عألهم ةة  بسةةان يةةيلا عا تمةةاعا 

  بام سةةةاألع . المةةةف خالمةةةه لتسةةةل  عم ةةة ع ر عمنااب ةةة   الةةةا عملمةةةع عمناةةةابا عا تمةةةاعا 

مف عماالال عةف عمداة ا عمم ةر ع  مللمةا   لدا ة  أهةاعالدم        عمتا لم ندا  عألسام ن

الا صة ان  م تسةاالدم عمتةا واا هةا الةا عمسةاب . كمةا لدةا  عةف عمتةاري  عمنضةاما            

الا عماالال عف ليس سه  وتى عآل  ماللدا  عما ما مناابا  عملما  عملرب منا باعيا  

 .  أكةا علةى عمةاعم عم امةع مةف      ه بةامند  عمة طنا عملةا   وا ا عملما  عملرب  عمتزعمة 

 ورصةدا علةى   عمةا   سةلطن   باع عألمان  عملام  ماللدا  عما ما ملدرك  عمنااب   الا 

عم ف لة  بزيةا   عم فةاو   عماةارع  مةاق عمناةاب  ف       عاا عم رشةا   عمةا رع  عمتاريا ة     

 متمن ا  عمت ال    عمنجاح ملجم ع.
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انتخةةاب رألةة ر  ماةةرر مجلسةةا  عم ةة     رعأل ةة  ببلةةا عاسةةترعو  عالتتدةةت عمجلسةة  عا 

 :على عم  ع عمتاما عمثامث  عأل    عمثانا

 أوال  عمفارسا رأل س  تعألخ    :اليوم األول

 ماررع مسلم عم ناف عألف  

 رأل سا  عامر عمس فا عألف  :  اليوم الثاني

 هاق عم ه اا مارر  تعألخ

  ا رأل سبار عماصابا عألف :  اليوم الثالث

 مارر  مرواا سم ر  ععألخت 

ملةةاكت ر و ةةار رشةة ا عممست ةةار عابتصةةا ف الةةا   مداوةةر  ب الجلسااة األولاا بةةاأ  

  "أسا  ولليااات الحاوار االجتماااعي"  عالدةا  عمةةا ما مناابةا  عملمةةا  عملةرب وةة      

 لدا  ال دا عف مفد   عمد عر عا تماعا  للريفاله  عمظر ف عمتا  مةا ال دةا هةاع    

 ا   عمنظةةا  عملةةامما مةةع متةةا شةةملت عملةةامم  عممفدةة   الةةا لةةع عمتطةة رع  عمجايةةا  ع 

عمفتةر  عمسةابا  عمتةا    مفةاه م سةا   الةا    مدةع  ولت مفاه م خاص  عماف رس  عمجايا 

رأسماما عشةترعكا. ذةم لنةا   عملناصةر عمرأل سة       متنابض ف،   فعلسمت ب     عامم

  ةة   لنةةابن بةة ف مجم عةة  مةةف     مةةا يتطلاةةه مةةف  ملدةة عر عا تمةةاعا  شةةر طه  

ا لتلةةارد مصةةامددا مةةع بلضةةدا ال ن ةةي عمدةة عر عا تمةةاعا متخةةاع     عألطةةرعف عمتةة

عملمام   كطرف أساسا كما لدا  أيضا  عف   ر عمناابا    أش اا  عايا   متن ع .

 لةةال  مايةةه مطامةةن مدةةا   يطرودةةا علةةى طا مةة  عممفا وةةا  مةةع با ةة  عألطةةرعف.    

جم ع  مةف عمنااشةا   عمدة عرع  عمملماة  مةف باةع عمم ةارك ف  عمتةا         عممداور  م

 لنا مت عماضايا عمتا بامدا عممداور.
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"الحقاو   أب  خرمه الةا عمجلسة  عأل مةى وة       لدا  عألستاذ خل ع  اليوم الثانيالا 

 لطرا إمى  ا   عمتنظة م عمناةابا عملربةا     والحريات النقابية والحوار االجتماعي"

عألبطةةار أ لةةن أ عخةةر عماةةر  عمتاسةةع ع ةةر الةةا مصةةر  مةةف ذةةم الةةا  منةةا عمااعيةة  الةةا

عملرب   عمتةا شةدا  وركة  عمام ة   نااب ة  ب ية  كرسةت نفسةدا ملةاالال عةف واة ا            

باعتاار عمتنظ م عمناابا و  م ر ل مف وا ا عملما  أبرله  م ةع    مصام  عملما 

صةةفه وةة عرع  م ةةز عممداوةةر بةة ف مفدةة   عمدةة عر عا تمةةاعا ب  . عم ةةرعألع عماان ن ةة 

بةة ف  يم ةةف أ  ي ةة   علةةى عممسةةت ق عمةة طنا أ  عماةة ما أ  عمةةا ما   شةةامال   عامةةا  

لتطلن مدةارع    ها  .لختص باألطرعف عمثالذ  ما  اماا  عمتا عممفا و  عمجماع   

عمم ةةةارك   الةةةا ندايةةة  عمجلسةةة  طةةةرح  لفا وةةة   خاصةةة  مةةةاق عم ةةة ع ر عمنااب ةةة .   

 ر  وة   عملايةا مةف عمناةات عمتةا أذارهةا       ستفسارع  لمدعاسسل   مجم ع  مف عأل

 عممداور.

"مفهاوم التنمياة   الا عمجلس  عمثان   أماى عماكت ر عاا عماا ر عز ر مداوةر  وة     

مفد   عمتنم ة   لطة ره مةف مفدة   عبتصةا ف      عف لدا  ال دا  والحوار االجتماعي"

لاط يةةريمتةةا  بدةةت لةةم لاع مةةه بلةةا عمدةةرب عملامم ةة  عمثان ةة  إمةةى مفدةة   ع تمةةاعا      

ذةةم لطةةرا إمةةى للريةةف عمدةة عر عا تمةةاعا     بمصةةام   م ةةع عمفسةةا  الةةا عممجتمةةع.   

   ر عمناابا   اللام تدةا. عمتا وملت ملدا لال صا  ملد لا  على  عالبته مع عمل مم  

علةى عممجتمةع ب ة ع      اب عمدة عر عا تمةاعا   عممترلا  على لنا   عآلذار عمسلا    

للةةت عممداوةةر  مجم عةة  مةةف عألسةةسل   عةةا   علةةى عمدركةة  عملمام ةة  ب ةة ع خةةا .

إمى بلن عمناات عمتا  لطرب ع ، عممناب ا   عمد عرع  عمملما  مف باع عمم ارك ف

  أ اب عندا عممداور ب  ع  عٍف. ر   الا عممداور  
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"الحاوار االجتمااعي   أماةت عمةاكت ر  هامة  عألسةلا مداوةر  وة         الا عم ة   عمثامةث   

لنا مةةت ال دةةا  حقااو  األساسااية فااي العماال"ودوره فااي تيااري   عاابن المااااد  وال

عما م ة   عملرب     أهاعاله. كما لنا مت عمارعرع  للريف عمد عر عا تماعا  أ  عله 

عةف   77مسةن    3 مندا علفاب   منظم  عملمع عملرب   ربم  ،ب ي  و  لنظ م عمناابا 

 1947  برعر عمجمل   عملم م ة  الةا عألمةم عممتدةا  عةا      عمدريا   عمدا ا عمنااب   

بداع عمد . كما لنا مت عمم ثاا عا تماعا عأل ربا عماف عماف نص على عاعترعف 

  مة  أ رب ة  لضةمف ب ة ع  عوة  عممة ع  عةف عمدرية  عمنااب ة   علفاب ة             16 بلته 

 .1948مسن   87منظم  عملمع عما م   

 التوصيات والنتائج:

مةةف عمت صةة ا   خلةةص عألخةة   عمم ةةارك   إمةةى مجم عةة الةا ختةةا  أعمةةا  عم رشةة   

  عمنتاأل  ن  زها ال ما يلا:

عاةا عمةا رع   عم رشةا  عمتاريا ة      ريا   عاهتما  بامتثا ف عملماما مف خةال     -1

 .عمتا ل مع  م ع عممجاا عمنااب   

عستاطاب عم ااب  عممرأ  الةا عملمةع عمناةابا  عاسةتفا   مةف كفةاوعلدم       ور ر    -2

 . إم ان الدم على عم  ه عألمثع

فل ع   ر عمد عر عا تماعا على عممست ق عابل ما  عما ما مف خال  ريا   ل  -3

 لاا   عمملارف  عمملل ما  ب ف عممنظما  عمنااب   عملمام  .بن ع  

متتماشةى مةع   الةا عمتثا ةف عملمةا     للزيز   ر عاعةال  عمناةابا  لطة ير  سةاألله       -4

 عمتط رع  عم ا ر  الا مجا  عالصاا  عمدايث .

عمت ةريلا  عملمام ة  عمخاصة  بامدماية  عمت ةريل        عماة عن ف   مع على لطا   عمل  -5

  عا تماع   مت مع كاال  عملما .
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عملالب  ب ف عالدا ع  عمنااب ة  عملرب ة  وةمف    عملمع على ريا    لا ي  أ عصر   -6

 عالدا  عما ما مناابا  عملما  عملرب.

مماير عا  منظمة  عملمةع عملرب ة     يتاا  عمم ارك   الا عم رش  بام  ر عمجزيع   -7

  عملمةا  عملةرب   مألمان  عملام  الا عالدةا  عمةا ما مناابةا    كاال  عملامل ف ال دا  

بام ةة ر    . كمةةا يتاةةامع عمةةع نجاودةةاعم ريمةة  مدةةاه عم رشةة   لةة ال ر  ملرعاية  

مجم ةع عملةةامل ف الةا عمملدةةا عملربةا ملارعسةةا  عملمام ة  ممةةا بةام ه مةةف       عمتد ة   

 ا رعاي   ليم ف كاال   ساألع عمرعو  ملم ارك ف. د   مخلص  ال

 29/11/2010دمشق في 

 المشاركون في الورشة

 

 

ذةةم عختتمةةت أعمةةا  عم رشةة  عمنااب ةة  بدضةة ر ناألةةن عألمةة ف عملةةا  ماللدةةا  عمةةا ما       

مناابا  عملما  عملرب، أم ف عمثااال  عملمام   عألف ال صع عاةاعئ  عألسةتاذ خل ةع أبة      

 ماير  عألر  عمدماي  عا تماع   بمنظم  عملمع عملرب   خرمه عم رير عممف د  

 


